
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Welkom op de Josephschool!!! 
Wij vinden het fijn dat uw zoon/dochter bij ons op school komt. Er zullen in deze 
eerste periode veel dingen op u afkomen. Na de zesde schoolweek zal de leerkracht 
een afspraak met u maken voor een gesprek over uw kind. Dan worden zowel het 
entreeformulier als de eerste ontwikkelingslijnen van het Ontwikkelingsvolgmodel 
(OVM) met u besproken. Hieronder alvast wat informatie die nu van belang is.  
 

Dagindeling 

Om 8.30 uur gaat de deur open. Laat uw kind zoveel mogelijk zelf zijn/haar jas 
ophangen, eten en drinken wegzetten en de tas opruimen. Dit bevordert de 
zelfstandigheid en de kinderen kunnen hun spullen dan ook beter terugvinden.  
De kinderen geven ’s morgens altijd eerst een handje aan de leerkracht, voordat ze 
met de aangeboden materialen gaan spelen. Op deze manier krijgt iedereen even 
persoonlijk de aandacht en wordt er niemand vergeten. De andere speelplekken zijn ’s 
morgens gesloten, ook voor broertjes en zusjes. Het zou fijn zijn als u dit zelf in de 
gaten houdt. Zou u ons ook willen helpen om de rust tijdens de inloop te bewaren 
door bijvoorbeeld vlot afscheid te nemen van uw kind?  
Als u iets aan de leerkracht wilt vragen, doet u dit dan na afloop van de schooldag? Dit 
geldt natuurlijk niet voor een korte mededeling.  
 
Om 8.45 uur begint de school. Graag deze begintijd strikt hanteren. Als u te laat komt 
zouden wij het erg fijn vinden als u buiten de klas afscheid neemt van uw kind en niet 
zelf meer mee de klas in komt. 
 
Na deze inlooptijd gaan de kinderen in de kring om deel te nemen aan verschillende 
activiteiten. Daarna gaat een aantal klassen buitenspelen en de andere klassen 
beginnen met een werkles. 
 
Rond 10.15 uur gaan we in de kring een tussendoortje eten en drinken.  
Daarna gaan we werken of buitenspelen. 
Om 11.45 uur is de ochtend voorbij. Sommige kinderen gaan dan thuis een boterham 
eten, maar de meeste kinderen blijven op school. De eerste week komt uw kind alleen 
de ochtenden naar school. Daarna mag uw kind hele dagen naar school. 
Om 12.30 uur begint de middag. ’s Middags gaan we ook in de kring, hebben we een 
werkles en spelen we buiten. 
Om 15.00 uur is de school uit. De kleuters worden buiten bij de schuifdeur van de klas 
opgehaald door ouders, verzorgers of oppas (groep ½ I wordt boven bij de klas 
opgehaald). Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, is het belangrijk om dit 
aan de leerkracht te melden. BSO kinderen worden vanuit de klas opgehaald. 
 
Op woensdag hebben alle groepen tot 12.30 uur les. 
 
Communicatie met ouders: Schouder.com, nieuwsbrief, whiteboard 

De digitale communicatie met ouders verloopt via Schouder.com. Via dit 
communicatieplatform worden mailtjes verstuurd, maar bijvoorbeeld ook blogs 
geplaatst, zodat u af en toe een “digitaal” kijkje in de klas kunt nemen.  
Als nieuwe ouder ontvangt u na de vierde verjaardag van uw kind automatisch een 
mail om u aan te melden.  



  

 

 

   

 

 

 

Ieder weekend wordt er via Schouder.com een algemene nieuwsbrief verspreid. In de 
nieuwsbrief staat allerlei belangrijke informatie over de school in zijn geheel.  
Alle kleuterklassen hebben buiten de klas een whiteboard hangen waarop regelmatig 
nieuwe informatie te lezen is. Houdt u dat ook in de gaten? 
 
Informatie 

Op de website staat tevens veel informatie over onze school, zoals bijvoorbeeld over 
hoe wij in de kleutergroepen werken. We zouden het fijn vinden als u die doorleest.  
 
Ziekte/ afwezigheid 

Als uw kind ziek is of om andere reden onverwachts afwezig is, wilt u dit dan graag ’s 
morgens voor schooltijd telefonisch doorgeven op het telefoonnummer 071-

5132263. 
 
Eten en drinken 

Alle kinderen nemen een tas mee waar hun eten en drinken in zit. De lunch blijft in de 
tas en het tussendoortje (een stuk (gesneden) fruit of koek en drinken) gaat in de 
eten/drinkbak. De tas gaat in de bak boven de jassen. Veel kinderen hebben dezelfde 
tas, beker en trommel. Daarom vragen wij u om deze duidelijk te voorzien van naam 
en klas. Ook losse koeken, pakjes drinken of bananen graag voorzien van naam.  
In het kader van gezond gedrag gaat onze voorkeur alle dagen uit naar gezonde 
tussendoortjes. Het is niet de bedoeling dat de kinderen snoep of frisdrank 
meebrengen. Op woensdag is het groente/fruitdag. Het zou fijn zijn als uw 

zoon/dochter ook meedoet.  
Geef niet te veel mee, niet meer dan ze thuis eten. 
 

Schoolmelk 
U kunt bij ons schoolmelk bestellen. De schoolmelk kunt u zelf aanvragen via de 
website van Campina (www.schoolmelk.nl). U kunt eventueel ook een 
inschrijfformulier bij de conciërge, meneer Joop halen. Wij hebben alleen halfvolle 
melk.  
Belangrijk om te weten is dat na iedere schoolvakantie, dus niet alleen na de 
zomervakantie, op maandag en dinsdag geen schoolmelk wordt geleverd. U moet dan 
zelf drinken meegeven. 
 
Overblijven 

De overblijf wordt geregeld door stichting “ Kinderstralen”.  
De kleuters eten tussen 11.45 en 12.15 met de vrijwilligers en pedagogisch 
medewerkers, die door deze stichting worden ingehuurd. U ontvangt een aparte brief 
met inschrijf/machtigingsformulier over de overblijf. Om 12.15 vertrekken de 
overblijfkrachten en ronden de leerkrachten de laatste 15 minuten van de overblijf af, 
zodat ze om 12.30 uur aan de middag kunnen beginnen. 
 
 

Aan-uitkleden en gymschoenen 

De kleuters gymmen 3 keer per week. De kinderen hebben alleen gymschoenen nodig. 
Onze voorkeur gaat uit naar schoenen zonder veters en beide schoenen voorzien van 
naam. De schoenen blijven op school. We verwachten dat uw kind zo zelfstandig 
mogelijk een t-shirt aan- en uit kan trekken en schoenen aan en uit kan doen. Wilt u 
dit thuis met uw kind oefenen? 
 
 



  

 

 

   

 

 

 

Toilethygiëne en zindelijkheid 

We verwachten dat een kleuter, die bij ons op school komt zindelijk is en zelfstandig 
naar het toilet kan gaan. Een ‘ongelukje’ kan natuurlijk gebeuren, maar wanneer de 
zindelijkheid echt een probleem is en het kind bijvoorbeeld nog luiers draagt, kan het 
kind niet overblijven. Gedurende de schooltijden zal de leerkracht iemand moeten 
kunnen bellen die het kind komt verschonen. In beide situaties is het organisatorisch 
niet haalbaar om dit als leerkracht of overblijfkracht te doen. Dit zou namelijk 
betekenen dat een groep kinderen tijdelijk zonder toezicht is. 
 

Luizen 

Helaas heeft elke school regelmatig te maken met hoofdluis. Het bestrijden van luizen 
is primair de verantwoordelijkheid van ouders, maar wordt ondersteund door de 
actieve manier, waarop de luizenouders na iedere vakantie alle kinderen bekijken. De 
zoektocht op school gebeurt echter zonder luizenkam en is slechts bedoeld als een 
controle. Als er luizen in de klas aanwezig zijn, wordt u daarover geïnformeerd en 
moet u echt dagelijks uw kind kammen met een luizenkam.   
Bij levende luizen wordt u gebeld met de vraag om het kind te komen halen, zodat de 
behandeling meteen kan starten. 
Wilt u het a.u.b. aan de leerkracht en de luizenouders doorgeven wanneer u hoofdluis 
gesignaleerd heeft bij uw kind?  
Als u tips nodig heeft voor de bestrijding, kijkt u dan even op de website van de GGD 
www.ggdhm.nl 
 
Speelgoed 

Kleuters willen vaak van alles meenemen naar school. Spullen die aansluiten bij het 
thema waaraan gewerkt wordt zijn altijd welkom, verder mogen ze spullen meenemen 
die beginnen met de klank die centraal staat in de klas (bv. een beer voor de b). 
Op vrijdagmiddag is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan 1 stuk speelgoed 
meenemen naar school. Dit is overigens wel op eigen risico. De school is niet 
aansprakelijk voor het kapot gaan van het speelgoed. Alstublieft géén schiet- of 
vechtspeelgoed meegeven. Op alle andere dagen mag er dus niets worden 
meegenomen. Een uitzondering is natuurlijk de dag na de verjaardag van uw kind en 
de eerste schooldag na 5 december. 
 
Wij hopen dat wij met deze informatie wat duidelijkheid hebben gegeven over het 
reilen en zeilen in de kleuterklas. Als u nog vragen heeft over uw kind of over de gang 
van zaken, dan kunt deze natuurlijk altijd na 15.00 uur aan de leerkracht stellen.  
 
We kijken uit naar de komst van uw kind en wensen hem/haar een heel plezierige, 
leerzame tijd toe op de Josephschool! 
 
Namens het onderbouwteam van de Josephschool, 
 
Tamara Bronswijk 
Teamleider onderbouw 

http://www.ggdhm.nl/

